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وقتيكه يك خانه را به كرايه گرفته ميشود، كرايه نشين براى 6 ماه يا 12 
ماه به امضاء قرارداد موافقه ميكند 

اگر شما تصمیم گرفتيد كه مدت كرايه را پایان بخشيد - شما باید به 
دفتر معامالت خانه يا مالك خانه يك يادداشت كتبى 14 روز قبل بدهيد.

يقين داشته باشيد كه از تاريخ ترك خانه ايكه شما ميخواهيد از آن نقل 
نمائيد براى ايشان اطالع دهيد. 

يك نسخه از نامه ارسالى را حفظ نموده، و تاريخ ارسال آنرا ثبت نمائيد. 

چه ميشود اگر شما بخواهید به كرايهء خانه ادامه دهيد؟
بعد از اينكه مدت قرارداد خانهء شما به پایان رسيد ممکن است قرارداد 
نامهء جدید را امضاء نمائيد مگر مجبور نيستيد و اين در صورتى است 

كه اگر شما بخواهيد به كرايه نشينى خود ادامه دهيد.

اگر شما نمى خواهيد كه قرارداد نامهء جديد را امضاء نمائيد و مى 
خواهيد خانه را ترك گوئيد – شما بايد به دفتر معامالت خانه يا مالك 

خانه 21 روز قبل يادداشت بفرستيد. 

شما باید كرايه خانه را تا زمانيكه تاريخ يادداشت شما پايان ميبابد 
بپردازيد. 

چه می شود اگر شما خانه را قبل از تاريخ ختم 

قراردادنامه ترك گويد؟
شما در اين حال قرارداد نامهء كرايه خويش را ميشکنيد.

به دفتر معامالت خانه يا مالك خانه به اسرع وقت اطالع دهيد.

ممکن است شما مجبور به پرداخت كرايه باشيد تا زمانیکه دفتر 
معامالت خانه يا مالك خانه يك كرايه نشين جدید بیابند.

همچنان ممکن است آنها از شما برای مصارف  اضافی براى پیدا کردن 
يك كرايه نشين جديد- از قبيل، كرايه، اعالن نمودن دوباره كرايه 

پرداخت پولى بخواهند .

اما اگر قرارداد نامهء شما شامل پرداخت

 ‘break fee’ باشد شما اين پرداخت را در مقابل بپردازيد.

مالك خانه بايد برای پیدا کردن يك كرايه نشين جدید به اسرع وقت 
اقدام نمايد.  

بعضى اوقات شما می توانید به قرارداد خويش  قبالً بدون اينكه اينهمه 
پرداخت هاى اضافى را بپردازيد  پایان دهيد.

بطور مثال:

• اگر شما يك پیشنهاد خانهء housing را قبول نموده باشيد

• اگر شما در حالت نقل و مكان در خانه هاى مراقبت از سالمندان باشيد

   Apprehended Violence Order (AVO) اگر شما یك  • 
“حكم محكمه در مقابل خشونت فاميلى” عليه شخصيكه در خانه 

زندگى مينمايد داشته باشيد

•  اگر مالك خانه قصد فروش خانه خود را داشته و حين امضاء قرارداد 
نامه به شما از آن چيزى نه گفته باشد.  

قرارداد نامه می تواند در هر زمان پایان يابد در صورتی که مالك خانه و 
دفتر معامالت خانه هر دو موافق باشند.

چگونه شما می توانيد پول bond  خود را دوباره بدست آوريد؟ 

شما هنگامی که قرارداد را امضاء نموده ايد پول bond را كه 4 هفته 
كرايه خانه بوده پرداخته ايد 

شما باید تمام پول پرداخت شده bond خويش را دوباره بدست آريد 
درصورتيكه شما خانه را با عين شرايط ايكه بار أول به خانه نقل مكان 

نموديد ترك گفته باشيد – و شما هيچگونه قرضدارى از مالك خانه 
نداشته باشيد. 

دفتر معامالت خانه يا مالك خانه بازرسی نهایی خود پس از ترك شما از 
خانه مينمايند.

از گزارش وضعیت خانه براى بررسی خسارات وارده و یا اگر چیزی نیاز 
به تمیز کردن داشته باشد استفاده ميگردد.

كرايه نشينان مسئول خسارات ناشی از طریق استفاده روزمره، مانند باال 
هاى مقعد فرسوده شده یا فرش خانه نیستند.

اگر شما خانه را کثیف رها نموديد یا در شرایط بد - ممکن است شما 
پول bond را کامالً بدست نيآوريد.  

 Claim for از دفتر معامالت خانه يا مالك خانه بخواهيد تا فورمه
refund of bond money “درخواستى دوباره پرداخت پول “bond را 
تكميل نموده و خودى شما به دفتر Fair Trading “تجارت منصفانه” 

تسليم نمائيد.  

گر شما با دفتر معامالت خانه يا مالك خانه به توافق نميرسيد از 
Tenants Advice and Advocacy Services (TAAS) نظر بخواهيد.

یا شما می توانید به Tribunal درخواستى بدهيد تا آنها درباره تصميم 
گيريند.  

برای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت هاى  كرايه نشينان از 
Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au ويب سایت

ديدن نمائيد و یا به شماره  20 32 13 در تماس شويد.

اگر شما نیاز به کمك در حصه زبان ايكه به آن صحبت مينمائيد داريد 
به شماره 50 14 13 در تماس شويد.
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